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Tygodnik parafii pw. św. Stanisława BM w Sobikowie Nr 24 (186) Rok IV 17.06.2018 r
Jedenasta Niedziela Zwykła
Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Ez 17, 22-24 9 (Bóg wywyższa drzewo niskie)
Psalm responsor.: Ps 92 (91), 2-3. 13-14. 15-16 (R.: por. 2) (Dobrze jest śpiewać Tobie,
Panie Boże)
Drugie czytanie: 2 Kor 5, 6-10 (Staramy się podobać Bogu)
Ewangelia: Mk 4, 26-34 (Rozwój królestwa Bożego)

ŚWIĘTY ANTONI Z PADWY
13 czerwca obchodziliśmy wspomnienie
Św.
Antoniego.
Jest On
patronem osób
i
rzeczy
zaginionych,
Lizbony, Padwy,
franciszkanów,
antoninek, licznych parafii, kościo łów i bractw; dzieci,
górników, małżeństw, narzeczonych, położnic, ubogich
i podróżnych. „Jeśli szukasz cudów, idź do Antoniego,
wszelkich łask dowody odbierzesz od niego” - tak zaczyna się
najpopularniejsza p ieśń o św. Antonim. Ale Święty doskonale daje sobie
również radę we wszystkich ludzkich sprawach o czym dowiedzieliśmy
się od o. Zenona Burdaka, będąc z pielgrzymką w październiku 2015 r.
u św. Antoniego w Radecznicy. Kiedy coś zgubimy, to kogo prosimy o
pomoc? Oczywiście… św. Antoniego. Mówi się o n im Antoni z Padwy,
choć urodził się w 1195 r. w Lizbonie jako Ferdynand Bulonne, a w
Padwie spędził tylko ostatni rok życia. Żył zaledwie 36 lat. Zasłynął jako
wybit ny kaznodzieja. Stał się jednym z najbardziej popularnych
świętych. Nie ma chyba kościoła w Polsce, w którym nie byłoby ołtarza,
figury albo obrazu św. Antoniego. Pomiędzy 15 a 20 rokiem życia
wstępuje do Kanoników Regularnych św. Augustyna.
Studiuje teologię w Coimbrze i tam, w roku 1219, przyjmuje święcenia
kapłańskie. W ystępuje z Zakonu Kanoników Regularnych i zostaje
przyjęty do franciszkanów, przybierając imię Antoni. Chce udać się do
Maroka, aby głosić Ewangelię poganom, nawet za cenę utraty życia.
Ciężka choroba krzyżuje jego plany. W raca z Maroka, ale zamiast do
ojczyzny trafia do Italii. Dociera do Asyżu, gdzie spotyka się ze św.
Franciszkiem. Głosi kazan ia we Francji. Dar wymowy, świętość i
nadzwyczajne dary (uzdrowienia, czytanie w sumieniach, bilokacja)
gromadzą przy nim wielkie tłumy. W roku 1230 św. Antoni udaje się do
Padwy, gdzie zupełnie wycieńczony pracą, umiera 13 czerwca 1231 r.
Przy jego grobie w Padwie dzieją się cuda. W niecały rok po jego
śmierci, 30 maja 1232 roku, papież Grzegorz IX zalicza go w poczet
świętych. W naszym kościele widnieje jego wizerunek na jednej z
czterech mozaik jako patrona od spraw trudnych. Św. Antoniego
prośmy więc o pomoc nie tylko wtedy, gdy zgubi się nam portfel, ale i
wtedy, gdy gubią się nam „rzeczy” o wiele cenniejsze, takie jak wiara,
sens, miłość, nadzieja... Na tych sprawach święci znają się najlepiej .
/Oprac. K. Dusza/
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Kancelaria parafialna:
Poniedziałek, środa,
piątek
godz. 17.00 – 19.00
sobota
14.00 – 16.00
We wtorek i czwartek
kancelaria nieczynna

Msze św.
Niedziela
* w kaplicy w
Czachówku: 8.30
* w kościele: 10.00,
12.00, 13.15
Dni powszednie
18.00
W czwartki o godz. 7.30

Nabożeństwa
stałe:
*Godzinki o NP NMP –
I sobota miesiąca o
7.10
*Nowenna do MBNP środa o 17.30
*Nabożeństwo do Niep.
Serca NMP I sobota
miesiąca o 7.30
*Adoracja Najśw.
Sakramentu:
- I niedziela miesiąca

Odwiedziny
chorych
1. piątek m-ca od godz.
9.30

Chrzest św.
w każdą niedzielę
podczas Mszy św. o
godz. 12.00

Komandosi Pana Boga
Dlaczego warto być ministrantem?
Z jednym z młodszych ministrantów Karolem Kępą rozmawiał Kazimierz Dusza
1. Jak się nazywasz i do której klasy chodzisz?

Nazywam się Karol Kępa. Chodzę do
klasy piątej do Szkoły Podstawowej w
Czachówku.
2.

Jakie są Twoje zainteresowania?

Interesuję się
informatyką,
muzyką i historią.
Lubię również
czytać książki.

pogańskich rówieśników i chciała
wyrwać Wiatyk. Jednak on bohatersko
bronił swojego skarbu, za co został
mocno pobity i niebawem zmarł. Inni to
święty Stanisław Kostka, Alojzy
Gonzaga, Dominik Savio.
2. 6.

6.
3.

Co oznacza słowo
ministrant w języku
łacińskim?

Ministrant w
języku łacińskim
oznacza służyć,
pomagać.

Dlaczego zostałeś ministrantem?

Zostałem ministrantem, ponieważ
chciałem służyć Bogu.
7. Co Ci się najbardziej podoba w
byciu ministrantem?

Najbardziej podoba mi się służba
przy ołtarzu oraz czytanie tekstów
biblijnych zebranym w kościele.
Lubię udzielać się w parafii, mam
tam różne funkcje do spełnienia.
8.
Dlaczego warto być
ministrantem?

4.

Czy są jakieś
przykazania ministranta?

Tak, jest 10 przykazań ministranta.
Najważniejsze to kochać Boga i dla Jego
chwały spełniać wzorowo swoje
obowiązki.
5.

Kto jest patronem ministrantów?

Patronem ministrantów jest między
innymi święty Tarsycjusz , który poniósł
męczeńską śmierć w czasach
prześladowań Chrześcijan. Chłopiec
niósł potajemnie Komunię Świętą do
więzienia, gdy napotkała go grupa

Warto zostać ministrantem,
ponieważ służba przy ołtarzu to lepsze
poznanie Boga i Jego Kościoła.
9. Wydaje mi się, że jesteś troszeczkę
indywidualistą, co byś zmienił w swojej
służbie przy ołtarzu?
Długo si ę zas tanawiasz. Zaskoczyłem Cie
tym pyta niem? To pozos tawi ę go bez
odpowiedzi.
Dziękuję za rozmowę i życzę wytrwałej
służby przy ołtarzu, zachęcenia nowych
kolegów do ministrantury oraz sukcesów w
informatyce i muzyce.

Ogłoszenia duszpasterskie
1 . Dziś o godz. 16.00 w kościele
odbędzie się finał X Mazowieckiego
Festiwalu Pieśni Relig ijnej i
Patriotycznej Ven ite Adoremus.
Szczegóły finału podane są na
plakatach. Organizatorzy zapraszają.
Wstęp wolny.
2 . Dziękujemy nowożeńców Katarzynie
i M ichałowi za posprzątanie kościoła i
ubranie ołtarzy kwiatami na dzisiejs zą
niedzielę. Na przyszłą n iedzielę prosimy
o to mieszkańców Dębówki.
3 . Trwa miesiąc czerwiec. Zapraszamy
na tradycyjne nabożeństwa czerwcowe,
które w tym ro ku odprawiane będą w
Sobikowie po Mszy św. wieczornej o k.
godz. 18.30. W kaplicy w Czachówku
nabożeństwo o godz. 19.00. W p iątek
poprzedza je Msza św.
4. We czwartek 21 c zerwca o godz.
18:30 na plebanii odbędzie się spotkanie
organizacyjne d la rodziców dzieci
wyjeżdzających z ks. Mariuszem na
kolonie. Koszt kolonii wynosi 1100 zł.
5 . W piątek 22 czerwca o godz. 18.00
zapraszamy wszystkie d zieci i młod zież
na Mszę św. dzię kczynną za miniony
rok szkolny. Prosić będziemy również o
błogosławieństwo Boże na
rozpoczynające się wakacje. Możliwość
spowiedzi od godz. 17.30.
6. W przyszłą n iedzielę Uroczystość
Narodzen ia św. Jana Chrzciciela. To też
czwarta nied ziela miesiąca. Jaka zwy kle
w czwartą nied zielę miesiąca odbędzie
się comiesięczna zb iórka ofiar do
puszek na rzecz podopiecznych
Parafialnego Zespołu Caritas, w ty m dla
1 rod ziny syryjskiej w ramach programu
Rodzina Rodzinie Caritas Polska.
7. Do Sakramentu Małżeństwa
przygotowują się:
– Daniel Damian Bogucki, kawaler z
Rososzy i Agata Marczak, panna z

Grobic w par. tutejszej - zapowied ź
druga.
– Mariusz Sebastian Zieliński, kawale r z
par. w Kęd zierówce i Justyna Bogumiła
Krawczy k, panna z Cendrowic w par.
tutejszej - zapowied ź druga.
Narzeczonych polecamy modlitwie
wiernych.
8 . W dniach 22-25 sierpnia zapraszamy
rodziny na pielgrzy mkę ro werową do
domu urodzin św. Faustyny w
Głogowcu. Na trasie 6 sanktuarió w
maryjnych Mazowsza. Zap isy u ks.
Michała.
9 . Koło Przyjaciół Rad ia Maryja podaje
terminy najbliższych wy jazdów do:
CZĘSTOCHOWA – GIDLE 08 lipiec z
Czachówka godz. 5.15, z Sobikowa 5.30
AUGUSTÓW – SUWAŁKI - 15
sierpień z Czachówka godz. 6.30. z
Sobikowa 7.00
Do Częstochowy zabieramy : krzesełko,
parasolkę, ku rtkę p. deszczową,
lekarstwa itp.
10 . Zachęcamy do czytania prasy
katolickiej. W zakrystii są do nabycia
„Gość Nied zie lny” i „Niedziela”. Na
stoliczku pod chórem wyło żony jest
nasz tygodnik parafialny „Wieści
Parafialne”.
Za tydzień ostatni
przed wakacjami numer
Wieści Parafialnych.

Z Dzienniczka Św.
s. Faustyny
Ojczyzno moja kochana, Polsko, o gdybyś
wiedziała ile ofiar i modłów za ciebie do
Boga zanoszę. Ale uważaj i oddawaj chwałę
Bogu, Bóg cię wywyższa i wyszczególnia,
ale umiej być wdzięczna.
/Dz.1038/

Intencje Mszalne 17 VI 2018 – 24 VI 2018
Niedziela, 17.06
8.30 (Czachówek) + Jana Narkintow ic za
10.00 + Janiny, Stefana, Stanis lawy Błaszczyńskich,
Heleny Kostka, Walenty ny i Stefana Bułdeska
10.00 + Cecy lii i Stefana Molaków, Tadeusza
Gorzkowskiego i zm. z rodz. Molaków i Gorzkowskich
12.00 + Zenona i Heleny Chajęckich, Andrzeja
Szymczaka 12.00 O bł. Boże i potrzebne łaski dla Jadwigi
w 80 rocz. urodzin
CHRZEST: Oliw ia Wrotek, Antoni Paw eł Olbrych, Agata
Nikola Gazarkiewic z
13.15 + Antoniego i Marianny Choińskic h i zm. z rodz.
Choińskic h i Brzezińskich
13.15 + Stanis ławy i Stanisława Nadolnych i zm. z rodz.
Nadolnych i Zacharskic h.
Poniedziałek 18.06.
18. 00 + Jana, Wacławy i Zygmunta Klimek
Wtorek,19.06.
18.00 + Jana Stańczyka w 6 miesięcy po śm. i za dusze
w Czyśćcu cierpiące
Środa,20.06.
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Za parafian
+ Władysławy i Henryka Wojdat
+ Anny Lewandowskiej w 11 rocz. śm.
+ Wandy i Władysława Pruszewskic h
Piątek,22.06.
17.30 + Mariana Kocis zewskiego w 30 dni po śmierci
18.00 + Janiny i Piotra Rosłoniec i zm z rodz. Rosłońców,
dziadków Szymańskich
19.00 (Czachówek) int. wolna
Sobota, 24.06.
16.00 + Jana Borowskiego w 7 miesięcy po śmierci
16.30 + Wojc iecha i Pawła Wiśniewskic h, Władysławy i
Zy gmunta Samoraj
17.00 + Pawła Pęczka (im. i ur.)
17.30 + Wandy i Katarzyny Olis zewskich, dziadków
Oliszewskich, i Krawczyków
18.00 + Władysław a Masnego (im.), Antoniego, Andrzeja,
Apolonii Masnych, Jana, Marianny i Tadeusza
Chmielewskic h
Niedziela, 24.06.
8.30 (Czachówek) + Anny Białas
8.30 (Czachówek) + Czesława, Józefa, Haliny i
Stanisława
10.00 + Jana Makulskiego (im.), Heleny i Mariana
Makulskic h, Marianny Zwolińskiej, Marianny Klimek i
Stefana Makuls kiego

Tweet od Papieża
„Dla tego, kto żyje z Chrystusem, zło
jest wyzwaniem do jeszcze większej
miłości.”
/Franciszek/
10.00 + Tadeusza Przybylskiego w 15 rocz. śmierci
12.00 + Wiesława Kierznowskiego, Genowefy i Władysława
Karaluchów, Marii i Stanisław a Luberadzkic h
CHRZEST: Gabriela Chylińska, Kornelia Markiew icz, Jakub
Sobolewski
13.15 + Jana Wrotka (im.) i Anny Wrotek
Intencje spisano 15.06.2018

Refleksja na XI Niedzielę Zwykłą
Dzisiejsza perykopa przedstawia dwie
cechy królestwa Bożego.
Postawę siewcy. Wzrost ziarna jest
zupełnie niezależny od siewcy.
Pozostaje wyłącznie czekanie na wyniki, które są
nieprzewidywalne i zależne od siły nad którymi nie
jest w stanie panować. Nawiązując do siły przyrody
rządzących rozwojem zasianego ziarna Jezus
uświadamia prawdę, że wzrost królestwa Bożego nie
jest wynikiem ludzkiej pracy! Druga cecha to
porównanie do ziarna gorczycy . Ziarno gorczycy
i później drzewo wcale nie było największe.
Posiadało dwie zasadnicze cechy. Było niezwykle
odporne na wszelkiego rodzaju trudne warunki i
rozwijało się w tempie zawrotnym potrafiąc
inwazyjnie zająć ogromne połacie terenu! Jezus
zatem uświadamia poprzez to porównanie, że
królestwo Boże posiada niezwykłą wewnętrzną
zdolność do gigantycznego rozwoju, szczególnie w
niesprzyjających warunkach! Wiara jest tym
mocniejsza im warunki jej praktykowania są
trudniejsze. /ks. dr Marek Jawor-bilista/

Weekly tweet - wpis tygodnia
Jezus przypowieściami docierał do ludzi,
prostymi przykładami serca ich budził
i mimo upływ u wieków nic się nie zmieniło,
nawet wprost przeciw nie, rozsądnych ubyło.
Tylko Królestwo Boże jak ziarnko gorczycy
rozrasta się na chwałę Boga, bo na wiernych
liczy.
Kazimierz
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